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MACRO-ECONOMISCHE FACTOREN
Het consumentenvertrouwen bereikte in oktober van dit jaar met een indicator van 4 het hoogste niveau sinds
2001. In de daaropvolgende maanden nam het consumentenvertrouwen echter opnieuw af en zakte de indicator
van 3 in november naar 2 in december. In vergelijking, in december 2016 stond de index op -5 (Bron: NBB).
Ook het ondernemersvertrouwen startte het 4de trimester van 2017 met een stevig herstel van 4 punten in oktober
en 1,1 punten in november. Door dit herstel sloot de indicator in november af op 1,6 punten. In december ging de
indicator er opnieuw op achteruit en sloot het jaar af op 0,1 punten (Bron: NBB).
Eenzelfde evolutie werd ook vastgesteld in de bouwsector. De conjunctuur in de bouwnijverheid kende een herstel
in de eerste maanden van het 4de trimester. In september stond de indicator op -3,3 punten, in oktober groeide hij
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Vastgoedactiviteit in België
door tot -1,7 punten en ook in november was er een positieve verandering van 1,3 punten. Met -0,4 punten bereikte
de index in november het beste resultaat van 2017. Na een groei van 3 opeenvolgende maanden verzwakte de
indicator in december licht tot -0,8 punten (Bron: NBB).
In november 2017 bedroeg de inflatie 2,1 punten. In 2017 stond de inflatie met 1,5 punten in juni het laagst. In de
eerste maanden van het jaar bedroeg de inflatie nog iets meer dan 3 punten (Bron: NBB).
De rente voor een hypothecaire lening voor een periode van meer dan 10 jaar varieerde het afgelopen jaar rond 2%
met een minimum van 1,99% in januari en een maximum van 2,13% in de maanden van het tweede trimester. In
november stond de rente op 2,07%. Op het moment van de publicatie van deze barometer was de rente van
december nog niet gekend (Bron: NBB).
In het vierde trimester werden +3,2% meer hypothecaire kredieten onderschreven in vergelijking met het derde
trimester van 2017 maar -10,4% minder in vergelijking met hetzelfde trimester van vorig jaar. Op jaarbasis werden
in 2017 -7,8% minder kredieten afgesloten dan in 2016.
De hypothecaire kredieten voor een aankoop bleef het afgelopen trimester stabiel in vergelijking met de vorige
trimester en kende een stijging van +2,6% in vergelijking met het vierde trimester van 2016. In het volledige jaar
2017 werden +1,2% meer kredieten voor een aankoop aangegaan dan in 2016.
Het zijn de andere kredieten die een terugval kenden in 2017 met een daling van -14,8% in vergelijking met 2016.
In vergelijking met hetzelfde trimester van vorig jaar daalden het aantal van deze kredieten in het vierde trimester
met -20,6%.

VASTGOEDACTIVITEIT
De vastgoedactiviteit volgt de evolutie van het aantal vastgoed-gerelateerde dossiers op die maandelijks
binnenkomen in de notariskantoren.
VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË
De index van de vastgoedactiviteit in België sluit het jaar af op 124,82 punten, een groei van +4,6% ten opzichte van
het 3de trimester 2017. Deze groei is te relativeren gezien het seizoensgebonden karakter van het 3de trimester, maar
bevestigt wel dat 2017 gekenmerkt wordt door een hoge activiteit op de vastgoedmarkt. Met uitzondering van het
2de trimester zet elke trimester de beste index neer sinds het bestaan van onze barometer.

Grafiek 1: Index vastgoedactiviteit
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Vastgoedactiviteit – Regionale verdeling
VASTGOEDACTIVITEIT – REGIONALE VERDELING
Op gewestelijk niveau kende Wallonië het voorbije trimester de sterkste toename van de vastgoedactiviteit (+6,3%).
Het 4de trimester van 2017 was het drukste trimester van het jaar voor de vastgoedmarkt in Wallonië.
Ook Vlaanderen, de grootste vastgoedregio van België, tekende een groei in het aantal transacties op (+4,6%). De
eerste 2 trimesters van 2017 blijken de meest actieve trimesters van het jaar te zijn.
De vastgoedvolumes in Brussel daalden in het 4de trimester voor de 2 keer op rij met iets meer dan +2%.

Grafiek 2: Nationale & regionale vastgoedactiviteit per trimester
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Vastgoedactiviteit – Provinciale verdeling
Grafiek 3 illustreert de vastgoedindex op jaarbasis en vergelijkt de activiteit in 2017 met deze in 2016.

Deze jaarindex klokt 2017 af op 124,79 punten en breekt
hiermee de record index die opgemeten werd in 2016.
Maart, oktober en november waren de drukste maanden op
de vastgoedmarkt in 2017. April, juli en december de
kalmste.
Op regionaal niveau hadden zowel Wallonië als Vlaanderen
het voorbije jaar een lichte toename in de vastgoedvolumes
van respectievelijk +1,1% en +0,7%.
In Brussel stellen we vast dat recente dalingen van de
vastgoedactiviteit op jaarbasis gecompenseerd worden
door het sterke 2de trimester. De volumes op jaarbasis
blijven stabiel ten opzichte van vorig jaar (-0,2%).

Grafiek 3: Nationale & regionale vastgoedactiviteit in 2016 en 2017

VASTGOEDACTIVITEIT – PROVINCIALE VERDELIN G
Op het niveau van de provincies nam de vastgoedactiviteit in het 4 de trimester van 2017 zowel in Vlaanderen als in
Wallonië toe in elke provincie (zie grafiek 4).
Opvallend is dat de 2 provincies rond Brussel de sterkste groei kenden van hun gewest (Waals-Brabant +9,9%,
Vlaams-Brabant +6,4%).
Na Vlaams-Brabant was er ook in provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen een toename in volume van meer dan
5%. Limburg kende de kleinste toename op provinciaal niveau (+1,9%). Het is de provincie met het kleinste
marktaandeel op het gebied van vastgoedtransacties en klimt in het 4de trimester opnieuw net boven de 10 punten.
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Vastgoedactiviteit – Provinciale verdeling

Grafiek 4: Vastgoedactiviteit in Vlaanderen / trimestriële evolutie

De grootste toenames in de vastgoedactiviteit zien we in de provincies van Wallonië met een groei gaande van 5,5%
tot net geen 10%. In Luxemburg, Luik en Namen was het 4de trimester de actiefste trimester van 2017 voor wat
betreft vastgoedtransacties.

Grafiek 5: Vastgoedactiviteit in Wallonië / trimestriële evolutie
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Vastgoedactiviteit – Provinciale verdeling
Tot slot is het interessant om ook op provincie niveau te kijken naar de vastgoedactiviteit van 2017 in vergelijking
met 2016.
Onderstaande kaart geeft een overzicht van deze vergelijking. De kleurcode van de kaart geeft de vastgoedactiviteit
in elke provincie weer. Hoe groener hoe meer vastgoedactiviteit in deze provincie, hoe roder hoe lager de
vastgoedactiviteit.
We zagen al dat de index op nationaal niveau een nieuw record bereikte. De groei in de provincies Antwerpen en
Oost-Vlaanderen lijken dit record aan te stuwen. Ze vertegenwoordigen respectievelijk 17% en 14% van de
vastgoedmarkt in België en ze kennen beiden een groei van ongeveer 1%.
De provincies Luxemburg en Luik tekenden de grootste groei op in vergelijking met vorig jaar. Er is een toename in
de vastgoedvolumes van respectievelijk 5,4% en 3,7%.

Grafiek 6: Overzichtskaart vastgoedactiviteit in de provincies / 2016 vergeleken met 2017
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Gemiddelde prijzen van woonhuizen – Nationale analyse

GEMIDDELDE PRIJZEN VAN WOONHUIZEN
De kwalificatie "huizen" wordt voor tal van verschillende vastgoedtypes gebruikt, de specifieke kenmerken van de
goederen waarop transacties van deze goederen in de betroffen periode betrekking hebben, zal de gemiddelde prijs
beïnvloeden.
Zijn niet opgenomen in deze barometer:
o
o
o

Opbrengsteigendommen
Boerderijen
Luxevilla's

GEMIDDELDE PRIJZEN V AN WOONHUIZEN – NATIONALE ANALYSE

Om de evolutie van de gemiddelde prijzen nauwkeuriger te evalueren presenteerden we in de
loop van het jaar de analyse « year-to-date » Op het einde van het jaar vergelijken we het
voorbije jaar met het jaar ervoor. Dit wordt geïllustreerd in de grafiek links.
Zoals we zien in grafiek 7 betaalde men voor een huis in België gemiddeld 240.451 EUR in 2017,
dat is 5.900 EUR meer dan het jaar voordien.
De gemiddelde prijs van een woonhuis in België is +2,5% gestegen in vergelijking met de
gemiddelde prijs van 2016. Zoals we hierna zullen zien verdeeld deze stijging zich verschillend
volgens de regio.
We bekijken in deze analyse telkens de evolutie op jaarbasis, gevolgd door de evolutie
gedurende de laatste 5 trimesters en we eindigen met de evolutie van de gemiddelde prijzen
op een termijn van 5 jaar.

Grafiek 7 : Jaarlijkse evolutie van de gemiddelde prijs
van een woonhuis in België

In het 4de trimester van 2017 blijft de gemiddelde prijs van een woonhuis in België
relatief stabiel op 244.070 EUR, een verhoging van +0,4% in vergelijking met het
voorgaande trimester.

Grafiek 8 : Gemiddelde prijs van een woonhuis in
België / evolutie per trimester
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Gemiddelde prijzen van woonhuizen – Regionale analyse

De grafiek hiernaast visualiseert de gemiddelde prijzen voor
België op jaarbasis en toont hun evoluties vanaf 2013 tot op
heden.
Met uitzondering van het jaar 2015 (+0,6%), zien we de
afgelopen 5 jaar een constante verhoging van de gemiddelde
prijs (tussen +2,5 en +2,7%).

Grafiek 9 : Jaarlijkse evolutie van de gemiddelde prijs van
een woonhuis in België sinds 2013

GEMIDDELDE PRIJZEN V AN WOONHUIZEN – REGIONALE ANALYSE

Zoals we eerder besproken is de gemiddelde prijzen van een woonhuis op
nationaal niveau gestegen in 2017 in vergelijking met 2016 (zie grafiek 7).
Op regionaal niveau kennen de prijzen zowel in Vlaanderen als in Wallonië
een constante en gelijkaardige stijging (Vlaanderen: +2,6%, Wallonië: +2,7%).
Enkel Brussel kent een daling van -2,5% in vergelijking met de gemiddelde prijs
van 2016. Een huis kost er gemiddeld 10.800 EUR minder dan in 2016.

Grafiek 10 : Jaarlijkse evolutie van de gemiddelde prijs van een
woonhuis in België per regio
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Gemiddelde prijzen van woonhuizen – Regionale analyse
Kijken we naar de evolutie van de voorbije 5 trimesters, dan zien we dat de gemiddelde prijs van een huis in Brussel
het voorbije trimester daalde met -2,3%, maar wel boven het laagste niveau blijft dat vastgesteld werd in het 1ste
trimester 2017.
In Vlaanderen wordt de stijging in het 3de trimester bevestigd.
De oranje stippellijn (244.070 EUR) refereert naar het nationaal gemiddelde in het 4de trimester 2017 (zie grafiek
8).

Grafiek 11 : Gemiddelde prijs van een woonhuis in België per regio / evolutie per trimester

Op een periode van 5 jaar zijn de prijzen in Vlaanderen gemiddeld +7,7% gestegen (zie grafiek 12 op de volgende
pagina). Een huis kostte in 2017 gemiddeld 19.100 EUR meer dan in 2013.
Ook in Wallonië stegen de gemiddelde prijzen sinds 2013. Men betaalde gemiddeld 14.700 EUR meer in 2017 in
vergelijking met 2013 (+8,7%).
Brussel kende dan wel een daling in de gemiddelde prijs in 2017 (-2.5%), maar toch zien we ook voor Brussel een
groei van +3,8% sinds 2013. Gemiddeld kost een huis er in 2017 15.800 EUR dan in 2013.
Op de volgende pagina’s zoomen we in op de provincies en bekijken we eveneens de trimestriële ~ en de
jaargemiddelde prijzen.
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Gemiddelde prijzen van woonhuizen – Provinciale analyse

Grafiek 12: Evolutie van de gemiddelde prijs van een woonhuis in België per regio sinds 2013

GEMIDDELDE PRIJZEN V AN WOONHUIZEN – PROVINCIALE ANALYSE
Grafiek 13 toont de jaargemiddelden op provinciaal
niveau en hun evoluties sinds 2016. Gemiddeld stijgen de
prijzen van een woonhuis in elke provincie en bereiken ze
in 2017 een nieuwe maximale prijs in vergelijking met
2016.
Oost-Vlaanderen kende, ondanks een daling in het laatste
trimester (zie grafiek 14) de sterkste groei op jaarbasis
(+4,1%). Een huis kost er gemiddeld 10.000 EUR meer dan
in 2016.
Limburg en Vlaams-Brabant blijven respectievelijk de
goedkoopste en duurste provincie voor een woonhuis in
Vlaanderen.

Grafiek 13 : Jaarlijkse evolutie van de gemiddelde prijs van een
woonhuis in Vlaanderen
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Gemiddelde prijzen van woonhuizen – Provinciale analyse
Op het niveau van de trimestriële prijsevolutie zagen we dat de gemiddelde prijs van een woonhuis in Vlaanderen
voor het 3de trimester op rij steeg (grafiek 11 pagina 9). Echter was de stijging in het 4de trimester iets minder
significant dan de vorige 2 trimesters (+0,7%).
De provincie Antwerpen kende de grootste groei het afgelopen trimester (+2,1%), gevolgd door West-Vlaanderen
(+1,2%). Oost-Vlaanderen laat daarentegen een daling van -1,4% van de gemiddelde prijs zien.
Limburg kende dan wel een groei van de gemiddelde prijs dit laatste trimester (+0,5%), maar blijft, met een prijs die
gemiddeld 15,4% lager ligt dan het Vlaams gemiddelde, de goedkoopste provincie van Vlaanderen.
De oranje stippellijn (271.964 EUR) refereert naar het Vlaams gemiddelde in het 4 de trimester 2017 (zie grafiek 11).
De provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen blijven gemiddeld het duurst. Een huis in Vlaams-Brabant kost in het
4de trimester gemiddeld 14% meer dan het Vlaams gemiddelde en gemiddeld 27% meer dan het nationaal
gemiddelde (244.070 EUR – zie grafiek 8).

Grafiek 14 : Gemiddelde prijzen van een woonhuis in de Vlaamse provincies / evolutie per trimester
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Gemiddelde prijzen van woonhuizen – Provinciale analyse
Grafiek 15 toont de gemiddelde prijzen van een woonhuis in de Vlaamse provincies van 2013 tot nu.
Met uitzondering van de provincie Antwerpen (-0,1% van 2013 naar 2014) kende elke provincie in Vlaanderen deze
laatste 5 jaar een constante stijging van de prijzen. Allemaal tonen ze een groei tussen +6,1% (Antwerpen) en +9,8%
(Oost-Vlaanderen).
De provincie Limburg kent een zeer sterke groei (+8,4%), net na Oost-Vlaanderen. Toch blijft de gemiddelde prijs er
14% onder het Vlaams gemiddelde in 2017 (266.928 EUR – zie grafiek 10).

Grafiek 15 : Evolutie van de gemiddelde prijs van een woonhuis in de Vlaamse provincies sinds 2013
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Gemiddelde prijzen van woonhuizen – Provinciale analyse
Naar analogie met wat we vaststelden voor de gemiddelde jaarprijzen op nationaal niveau (+2,5%) en in Vlaanderen
(+2,6%), kennen ook de gemiddelde prijzen in elke Waalse provincie een groeiende tendens in 2017.
Gemiddeld kost een woonhuis in elke Waalse provincie meer dan in 2016.
De provincies Waals-Brabant, Luik en Luxemburg kennen met een stijging van respectievelijk +6,0%, +3,9% et +3,8%
zelfs een groei die hoger ligt dan deze op nationaal niveau en in het Waalse gewest.
De stijging van +6% in de provincie Waals-Brabant is zelfs meer dan significant. Een huis kost er gemiddeld 17.800
EUR meer dan in 2016. De gemiddelde prijs bereikt er een nieuwe maximum prijs voor deze periode.
De kleinste groei wordt vastgesteld in de provincies Namen en Henegouwen.

Grafiek 16 : Jaarlijkse evolutie van de gemiddelde prijs van een
woonhuis in Wallonië
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Gemiddelde prijzen van woonhuizen – Provinciale analyse
Bij de trimestriële evolutie zagen we al dat de gemiddelde prijs in Wallonië in het 4de trimester eerder stabiel is
(+0,4%) en dichtbij de gemiddelden blijft die geobserveerd werden in het 2de en 3de trimester (zie grafiek 11).
De provincie Namen kent met +2,2% een sterke groei dit voorbije trimester.
In de provincies Luik en Luxemburg dalen de prijzen met respectievelijk -0,6% en -0,8%, dit na een groei van 2
opeenvolgende trimesters.
De provincie Henegouwen kent dan weer een lichte daling van de gemiddelde prijs, en dit voor de tweede
opeenvolgende trimester (-0,2%). Ze blijft de goedkoopste provincie in België voor de aankoop van een woonhuis
(21% minder dan het gemiddelde van het Waals gewest en 40% minder dan het nationaal gemiddelde).
De oranje stippellijn (184.799 EUR) refereert naar het Waals gemiddelde in het 4de trimester 2017 (zie grafiek 11).

Grafiek 17 : Gemiddelde prijzen van een woonhuis in de Waalse provincies / evolutie per trimester
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Gemiddelde prijzen van woonhuizen – Provinciale analyse
Kijken we naar de gemiddelde prijzen voor een woonhuis in de Waalse regio vanaf 2013 tot nu, dan zien we dat de
stijgende prijzen die we vaststelden op regionaal niveau (zie pagina 10, +8,7%) ook bevestigd worden in alle Waalse
provincies. Grafiek 18 toont de evolutie van de gemiddelde prijzen van een woonhuis in Wallonië gedurende de
laatste 5 jaar.

Grafiek 18 : Evolutie van de gemiddelde prijs van een woonhuis in de Waalse provincies sinds 2013

De afgelopen 5 jaar kennen de provincies Luik en Luxemburg een continue groei van de huizenprijs. Ze geven een
groei aan van 10,2% en 9,5% tussen 2013 en 2017. Deze groei is sterker dan deze van zowel het Waalse gewest als
op nationaal niveau (+8,6%). Van alle provincies kent Luik kent zelfs de sterkste groei.
De provincies Namen en Henegouwen blijven achterop met de kleinste groei van de afgelopen 5 jaar.
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Gemiddelde prijzen van woonhuizen – Provinciale analyse
Onderstaande kaart geeft een overzicht van de evolutie van de gemiddelde huizen in 2017 ten opzichte van vorig
jaar in alle provincies
De kleurcode representeert de gemiddelde prijs. Hoe groener hoe duurder een woonhuis in deze provincie is, hoe
roder, hoe goedkoper.
De provincie die de hoogste gemiddelde prijs voor een huis kent is Brussel terwijl de laagste gemiddelde prijs voor
een woonhuis in Henegouwen is.

Grafiek 19 : Overzichtskaart evolutie woonhuizen in de België (2017 vs. 2016)
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Gemiddelde prijzen van appartementen – Nationale analyse

GEMIDDELDE PRIJZEN VAN APPARTEMENTEN
De analyse herneemt de prijzen van appartementen. Flats en studio’s werden niet opgenomen in deze analyse.
GEMIDDELDE PRIJZEN V AN APPARTEMENTEN – NATIONALE ANALYSE
Om de evolutie van de gemiddelde prijzen nauwkeuriger te evalueren presenteerden we
in de loop van het jaar de analyse « year-to-date » Op het einde van het jaar vergelijken we
het voorbije jaar met het jaar ervoor. Dit wordt geïllustreerd in de grafiek rechts onderaan.
In grafiek 20 zien we dat de gemiddelde prijs van een appartement in België steeg met
+2,5% in vergelijking met 2016 en nu gemiddeld 215.440 EUR kost, dat is 5.000 EUR meer
dan 2016.
We bekijken in deze analyse telkens de evolutie op jaarbasis, gevolgd door de evolutie
gedurende de laatste 5 trimesters en we eindigen met de evolutie van de gemiddelde
prijzen op een termijn van 5 jaar.

Grafiek 20 : Jaarlijkse evolutie van de gemiddelde
prijs van een appartement in België

Grafiek 21 toont de evolutie van de gemiddelde prijs van een
appartement in België voor de laatste 5 trimesters. Zoals zichtbaar blijft
deze in het 4de trimester van 2017 stabiel op 218.255 EUR.

Grafiek 21 : Gemiddelde prijs van een
appartement in België / evolutie per trimester
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Gemiddelde prijzen van appartementen – Nationale analyse

Grafiek 22 hieronder bekijkt de evolutie van de gemiddelde prijs van een appartement in België vanaf 2013 tot nu.
De gemiddelde prijs van appartementen groeide, na een status quo tussen 2013 en 2014, de afgelopen 3 jaren
onafgebroken.
Gemiddeld is een appartement 15.000 EUR duurder dan in 2013, dat is een groei van +7,6% op 5 jaar.

Grafiek 22 : Jaarlijkse evolutie van de gemiddelde prijs van een
appartement in België sinds 2013
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Gemiddelde prijzen van appartementen – Regionale analyse
GEMIDDELDE PRIJZEN V AN APPARTEMENTEN – REGIONALE ANALYSE

We zagen dat de gemiddelde prijzen voor appartementen op nationaal niveau hoger zijn dan in 2016. Deze groei
wordt vastgesteld in de 3 regio’s van het land.
In Wallonië kent de prijs van appartementen de sterkste groei (+3,4%). Een appartement kost er gemiddeld 5.500
EUR meer dan in 2016.

Grafiek 23 : Jaarlijkse evolutie van de gemiddelde prijs
van een appartement in België per regio
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Gemiddelde prijzen van appartementen – Regionale analyse
Als we het voorbije trimester bekijken dan zien we dat de gemiddelde prijzen voor appartementen in Vlaanderen en
Wallonië eerder stabiel blijven in het 4de trimester van 2017. De regio Brussel daarentegen kende een daling van 2%, waardoor de sterke groei uit het 3de trimester gecorrigeerd wordt.
De gemiddelde prijs van een appartement in België in het 4de trimester (218.255 EUR) wordt in onderstaande grafiek
voorgesteld als oranje stippellijn.

Grafiek 24 : Gemiddelde prijs van een appartement in België per regio / evolutie per trimester
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Gemiddelde prijzen van appartementen – Regionale analyse
Ook op niveau van de regio’s kijken we terug naar de gemiddelde prijzen van appartementen en hun evolutie van
2013 tot nu voor elk van de regio’s (grafiek 25 hieronder).
De gemiddelde prijs van appartementen steeg onafgebroken de laatste 3 jaar in de 3 regio’s van het land. In
Vlaanderen en Wallonië wordt deze tendens vastgesteld over de laatste 5 jaar.
Gemiddeld is een appartement in Vlaanderen en in Wallonië 15.000 EUR duurder dan in 2013. Respectievelijk
kenden deze regio’s een groei van +7,6% en +9,3% op 5 jaar. In de regio Brussel bedroeg de stijging +5,3%.

Grafiek 25: Jaarlijkse evolutie van de gemiddelde prijs van een appartement in België per regio sinds 2013
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Gemiddelde prijzen van appartementen – Provinciale analyse
GEMIDDELDE PRIJZEN V AN APPARTEMENTEN – PROVINCIALE ANALYSE

De jaargemiddelden en hun evolutie ten
opzichte van 2016 voor de Vlaamse
provincies worden geïllustreerd in
grafiek 26. Gemiddeld kennen de prijzen
een groei in elke provincie.
Limburg en West-Vlaanderen zijn
respectievelijk de goedkoopste en
duurste
provincies
voor
een
appartement in Vlaanderen.
We merken op dat de gemiddelde prijs
van Oost-Vlaanderen deze van VlaamsBrabant overschrijdt in 2017. Zoals
duidelijk is in de grafiek op pagina 24 is
het de eerste maal in 5 jaar dat we dit
kunnen vaststellen.
De gemiddelde prijs van een
appartement in Antwerpen overschrijdt
dan weer voor het eerst de kaap van
200.000 EUR (zie ook grafiek op pagina
24).

Grafiek 26 : Jaarlijkse evolutie van de gemiddelde prijs van een
appartement in Vlaanderen
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Gemiddelde prijzen van appartementen – Provinciale analyse
Op trimestriële basis, steeg de gemiddelde prijs van een appartement in Vlaanderen de voorbije trimester met +0,7%
in vergelijking met het 3de trimester van 2017 (grafiek 24).
Deze groei wordt, met uitzondering van Oost-Vlaanderen, vastgesteld in alle provincies van Vlaanderen (zie grafiek
27). In Oost-Vlaanderen kende de gemiddelde prijs een stevige groei gedurende het 3 de trimester 2017. De daling
van het 4de trimester betreft dus een correctie van een trimester en brengt de prijs van een appartement in OostVlaanderen terug naar zijn niveau van het 2de trimester 2017.
De gemiddelde prijs van een appartement in Vlaanderen in het 4de trimester (223.233 EUR) wordt ter referentie in
onderstaande grafiek voorgesteld als oranje stippellijn.

Grafiek 27: Gemiddelde prijzen van een appartement in de Vlaamse provincies / evolutie per trimester
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Gemiddelde prijzen van appartementen – Provinciale analyse
Onderstaande grafiek toont de evolutie van de gemiddelde prijzen van appartementen in de Vlaamse provincies van
2013 tot nu.
We stellen in elke provincie een continue groei vast in de 3 laatste jaar. In de provincies Antwerpen en OostVlaanderen stijgen de gemiddelde appartementsprijzen zelfs voor het 5 de jaar op rij.
De huidige prijs is in elke Vlaamse de hoogste prijs van de laatste jaren.
De provincie Oost-Vlaanderen kent de belangrijkste groei in waarde. Een appartement kost er gemiddeld 17.000
EUR meer dan in 2013, een stijging van +9,8% in 5 jaar.
Daarna volgt de provincie Antwerpen met een stijging van +8,2% en de provincies West-Vlaanderen, VlaamsBrabant en Limburg met respectievelijk +6,1%, +5,3% en +4,9% op 5 jaar.

Graphique 22: Évolution annuelle du prix moyen d’un
appartement dans les provinces flamandes depuis 2012

Grafiek 28 : Jaarlijkse evolutie van de gemiddelde prijs van een appartement in de Vlaamse provincies sinds 2013
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Gemiddelde prijzen van appartementen – Provinciale analyse
In Wallonië kennen de gemiddelde jaarprijzen van appartementen kennen in elke provincie een toename, met
uitzondering van de provincie Henegouwen waar de gemiddelde prijs in 2017 stabiel blijft ten opzichte van 2016
(+0,0%). Henegouwen is de enige provincie in België die geen toename kende op jaarbasis.
De grootste stijging in Wallonië en zelfs van alle provincies van het land wordt vastgesteld in Waals-Brabant. Op een
jaar stijgt de gemiddelde prijs van een appartement er met +7,0% (+15.000 EUR). Geen enkele andere provincie kent
een dergelijke groei in de gemiddelde appartementsprijzen.

Grafiek 29 : Jaarlijkse evolutie van de
gemiddelde prijs van een appartement in
Wallonië
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Gemiddelde prijzen van appartementen – Provinciale analyse
In het 4de trimester blijft de gemiddelde prijs van appartementen in de regio Wallonië stabiel (+0,8%) ten opzichte
van het 3de trimester. De prijs op niveau van de Waalse provincies varieert van -7% tot +12%.
Waals-Brabant en Luxemburg kennen met respectievelijk -7,4% en -6,4% een neerwaartse correctie gedurende dit
laatste trimester 2017. De gemiddelde prijs blijft wel hoger dan een jaar geleden (4 de trimester 2016).
Anderzijds zien we belangrijke opwaartse correctie in de provincie Luik (groei van +12,3% in de loop van het laatste
trimester). Geen enkel andere provincie in België kende een dergelijke groei in het 4de trimester.
De gemiddelde prijs van een appartement in Wallonië in het 4de trimester (174.844 EUR) wordt ter referentie in
onderstaande grafiek voorgesteld als oranje stippellijn.

Grafiek 30: Gemiddelde prijzen van een appartement in de Waalse provincies / evolutie per trimester
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Gemiddelde prijzen van appartementen – Provinciale analyse
Als we een vergelijking maken op langere termijn, stellen we vast dat de gemiddelde prijs van appartementen in
2017 ook de hoogste is van de laatste jaren in de Waalse provincies, op uitzondering van Henegouwen.
De provincies Waals-Brabant, Luik en Luxemburg kenden een constante groei sinds 3 jaar. Voor de provincie
Namen is dat sinds 2 jaar.
Op provinciaal niveau steeg de gemiddelde prijs van een appartement op 5 jaar het meest in Waals-Brabant. Een
appartement kost er gemiddeld bijna 32.000 EUR meer dan in 2013, een stijging van +15,2%.
Kort daarop volgt de provincie Luxemburg, daar stijgen de prijzen van de appartementen met bijna 20.000 EUR
(+13,3%) op 5 jaar. De provincies Luik en Namen zagen hun appartementsprijzen op 5 jaar stijgen met respectievelijk
+7,1% en +4,3%.
De gemiddelde prijs van een appartement in Henegouwen blijft, op een horizon van 5 jaar stabiel (-0,6%). De
gemiddelde prijs van 2013 werd in de daaropvolgende jaren niet meer geëvenaard.

Grafiek 31 : Jaarlijkse evolutie van de gemiddelde prijs van een appartement in de Waalse provincies sinds 2013
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Gemiddelde prijzen van appartementen – Provinciale analyse
Tot slot voegen we onderstaande overzichtskaart toe die de evolutie van de gemiddelde prijs van de appartementen
in de provincies van België samenvat.
De kleurcode vertegenwoordigt de gemiddelde prijs. Hoe groener, hoe duurder een appartement kost in deze
provincie. Hoe roder, hoe goedkoper. Zo betaald men voor een appartement in West-Vlaanderen gemiddeld het
meest en in Henegouwen gemiddeld het minst.
We vergelijken de gemiddelde prijzen van 2017 met de gemiddelde prijzen van 2016 (symbool en percentage van
de evolutie).

Grafiek 32 : Overzichtskaart evolutie appartementsprijzen in de België (2017 vs. 2016)
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Appartementen per aantal kamers – Nationale analyse

APPARTEMENTEN – ANALYSE PER AANTAL KAMERS
APPARTEMENTEN PER AA NTAL KAMERS – NATIONALE ANALYSE

De grafiek aan de linkerkant toont voor België de gemiddelde prijzen van
appartementen met 1, 2 en 3 kamers evenals het percentage dat men meer
moet betalen om een extra kamer te krijgen.
Voor 2017 kost een appartement met twee kamers in België gemiddeld
28,7% méér dan een appartement met één kamer (+ 48.000 EUR) en naar
analogie kost een appartement met 3 kamers gemiddeld 30,1% méér dan
één met twee kamers (+65.000 EUR).

Grafiek 33 : Gemiddelde prijzen
van appartementen in België in
2017 per aantal kamers

Grafiek 34 : Evolutie op 5 jaar van de
gemiddelde prijzen van appartementen
in België in 2017 per aantal kamers

Zoals de grafiek rechts aangeeft, wordt de laatste 5 jaar een verhoging van de gemiddelde prijs van appartementen
in België vastgesteld, en dit zowel voor appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers. Voor 2 en 3 kamer appartementen
zien we op nationaal niveau een stabilisatie van de prijzen tussen 2013 en 2014.

Notarisbarometer Vastgoed 2017

30

Appartementen per aantal kamers – Regionale analyse
APPARTEMENTEN PER AA NTAL KAMERS – REGIONALE ANALYSE

De grafiek 35 toont de gemiddelde
prijzen van appartementen met 1, 2 en
3 kamers in de 3 regio’s van België
evenals het percentage dat men meer
moet betalen om een extra kamer te
krijgen.
In 2017 schommelt de meerprijs die
betaald moet worden om over te gaan
van een 1 kamer naar een 2 kamer
appartement of van een 2 naar een 3
kamer appartement op regionaal niveau
tussen 27% en 36%.
Het is interessant op te merken dat in
Brussel gemiddeld 35,7% (+84.000 EUR)
supplement nodig is om een 3 kamer
appartement aan te kopen. Deze
meerprijs is beduidend hoger dan in de
andere 2 regio’s.

Grafiek 35 : Gemiddelde prijzen van appartementen in de 3
regio’s van België in 2017 per aantal kamers
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Appartementen per aantal kamers – Regionale analyse

Grafiek 36 : Evolutie op 5 jaar van de gemiddelde prijzen van appartementen in de 3 regio’s van België in 2017 per aantal kamers

Op een periode van 5 jaar zien we dat de evolutie van de gemiddelde prijzen van appartementen met 1 en 2 kamers
op regionaal niveau in dezelfde lijn ligt als de globale evolutie op nationaal niveau (zie pagina 30), en dit voor de 3
regio’s van het land.
Appartementen met 3 kamers volgen dezelfde tendens op 5 jaar in Vlaanderen en Wallonië, niettegenstaande de
variatie tussen de verschillende jaren soms sterk verschillend is. Het aantal appartementen met 3 kamers ligt
beduidend lager dan de 1 en 2 kamer appartementen.
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Appartementen per aantal kamers – Provinciale analyse
APPARTEMENTEN PER AA NTAL KAMERS – PROVINCIALE ANALYSE
Op provinciaal niveau beperken we ons tot het presenteren van de meerprijs die betaald moet worden per
bijkomende kamer.

Grafiek 37 : Evolutie op 5 jaar van de gemiddelde prijzen van appartementen in Vlaanderen per provincie en per aantal kamers

Met uitzondering van de provincie West-Vlaanderen, dat een speciaal geval is als gevolg van de invloed van de
Belgische kust, dienen we, in Vlaanderen, rekening te houden met een meerprijs tussen 18% en 25% om van een 1kamer appartement over te gaan naar een 2-kamer appartement. Het supplement om in plaats van een 2-kamer
appartement een 3-kamer appartement te kopen schommelt tussen 14% en 25%.
In de provincie West-Vlaanderen, bedraagt het supplement respectievelijk 46% en 38% voor de overgang van 1 naar
2 kamers en van 2 naar 3 kamers.
Gemiddeld is de prijs van een 2-kamer appartement in West-Vlaanderen groter dan een 3-kamer appartement in de
provincie Antwerpen.
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Appartementen per aantal kamers – Provinciale analyse

Grafiek 38 : Evolutie op 5 jaar van de gemiddelde prijzen van appartementen in Wallonië per provincie en per aantal kamers

In Wallonië, is Waals-Brabant sowieso de uitzondering. De gemiddelde prijs van een appartement met 1 kamer is er
hoger dan de gemiddelde prijs van een appartement met 2 kamers in de andere provincies (met uitzondering van
Namen). Analoog, is de gemiddelde prijs van een appartement met 2 kamers er hoger dan de gemiddelde prijs van
een appartement met 3 kamers in de andere provincies.
In procenten, moet men in alle Waalse provincies tussen 28% en 39% meer rekenen om van een appartement met
1 kamer naar een appartement met 2 kamers over te gaan. Het te betalen supplement voor de overgang van 2 naar
3 kamers varieert tussen 10% en 34%.
Het is interessant om te wijzen op de provincie Luxemburg waar men procentueel moet rekening houden met de
hoogste meerprijs tussen 1 kamer en 2 kamers van alle Belgische provincies (+39,4%) (buiten West-Vlaanderen als
gevolg van de invloed van de Belgische kust). Dit terwijl het supplement tussen 2 kamers en 3 kamers er het kleinst
is (+10,1%).
Tot slot, kost een 2 kamer appartement in Waals-Brabant gemiddeld meer dan een 3 kamer appartement in de
andere provincies.
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